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PROTOKÓŁ NR 17/15/2019 
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW 

posiedzenie w dniu 26 listopada 2019 roku 
 

 Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu  
i Finansów. 
Komisja Budżetu i Finansów liczy 10 (dziesięciu) – wszyscy obecni. 
 
Ad. 1 
Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji. 
 
Ad. 2 
Przewodnicząca obrad przedstawiła porządek obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń 

handlowych na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości 

diet radnych Miasta Sandomierza oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok 

(CUW)  
7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.  
8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2019-2038. 
9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odstąpienia Gminy Sandomierz od realizacji 

programu "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez 
wykorzystanie potencjałów endogenicznych". 

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia nowego współorganizatora 
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, którym jest Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. 

11. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 
- Burmistrz Sandomierza, znak: SK.3020.1.2019.BG z dnia 15-11-2019 r, 
- SBM „Sandomierz”, z dnia 15-11-2019 r. dot. oświetlenia ulicy Baczyńskiego, 
- SBM „Sandomierz”, znak: L.dz.713/19 dot. zatwierdzonych taryf opłat dla PEC, 
- Mieszkanka Sandomierza – dot. wprowadzenia zmiany w opłatach parkingowych, 
- Caritas Diecezji Sandomierskiej, znak: L.dz. W/1046/MS/2019 z dnia 14-11-2019 r.    

12. Wnioski, sprawy różne. 
13. Zamknięcie obrad. 
Projekt porządku obrad przyjęto jednogłośnie – 10 głosów „za”. 

 
Ad. 3 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń 
handlowych na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
(wynik głosowania: – 10 „za” – jednogłośnie) 
 
Ad. 4 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet 
radnych Miasta Sandomierza oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału 
Organizacyjnego 
Mówca podkreślił, że od 2009 roku obowiązywała uchwała na podstawie której wyliczano 
diety radnych. Uchwała była poddana kontroli RIO w latach: 2011 i 2015. Kontrola RIO  
w 2019 roku podniosła zarzut, że diety są źle liczone. Prezes RIO nakazał podjęcie działań  
w celu dokonania zwrotu diet. Burmistrz wniósł w tej sprawie zażalenie, które zostało 
odrzucone. Burmistrz postanowił, przedłożyć Radzie nowy projekt uchwały w tym 
przedmiocie. 
Po dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie. Zapytała, kto jest za wyrażeniem 
opinii pozytywnej o projekcie uchwały? 
Głosowano: 9 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
 
Ad. 5 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 
Pani Barbara Grębowiec poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego 
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. 
Radni otrzymali kopię projektu uchwały. 
Pani Mariola Stępień zawnioskowała o wprowadzenie dodatkowego punktu obrad. Zapytała, 
kto jest za wprowadzeniem przedmiotowego projektu uchwały do porządku obrad 
dzisiejszego posiedzenia? 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – wniosek został przyjęty. 
Przewodnicząca obrad poinformowała że porządek obrad został rozszerzony o punkt 6, jak 
niżej: 
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń 

handlowych na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.  
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości 

diet radnych Miasta Sandomierza oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.  
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości.  
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. projekt 

dodatkowy 
7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. (CUW)  
8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. 
9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2019-2038. 
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10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odstąpienia Gminy Sandomierz od realizacji 
programu "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez 
wykorzystanie potencjałów endogenicznych".  

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia nowego współorganizatora 
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, którym jest Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.  

12. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 
a. - Burmistrz Sandomierza, znak: SK.3020.1.2019.BG z dnia 15-11-2019 r, 
b. - SBM „Sandomierz”, z dnia 15-11-2019 r. dot. oświetlenia ulicy Baczyńskiego, 
c. - SBM „Sandomierz”, znak: L.dz.713/19 dot. zatwierdzonych taryf opłat dla 

PEC, 
d. - Mieszkanka Sandomierza – dot. wprowadzenia zmiany w opłatach 

parkingowych, 
e. - Caritas Diecezji Sandomierskiej, znak: L.dz. W/1046/MS/2019 z dnia 14-11-

2019 r.    
13. Wnioski, sprawy różne. 
14. Zamknięcie obrad. 

Poprosiła o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Uzasadnienie przedstawiła Pani Monika Hill – Kierownik Referatu Podatków i Opłat. 
Radni zawnioskowali o wprowadzenie następujących zmian w projekcie uchwały: 
Wniosek 1: 
§1 ust. 1 pkt a tiret 2 z proponowanych 0,20 zł wpisać 0,29 zł   
Głosowano: 7 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – wniosek przyjęty, 
Wniosek 2: 
§1 ust. 2 punkt d z proponowanych 4,28 zł wpisać 4,66 zł 
Głosowano: 5 „za”, 2 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się” – wniosek przyjęty, 
Pani Mariola Stępień poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały z przyjętymi 
poprawkami. Zapytała, kto jest za takim wnioskiem? 
Głosowano: 5 „za”, 2 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 
Przewodnicząca obrad poinformowała, że powyższe poprawki przedstawi na sesji Rady 
Miasta. 
 
Ad 6 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. - projekt 
dodatkowy.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec.  
Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez 
zmniejszenie planu wydatków w dziale 855 (Rodzina) w rozdziale 85505 (Tworzenie  
i funkcjonowanie żłobków) paragraf 4307 (Zakup usług pozostałych - wydatki finansowane ze 
środków pochodzących z budżetu środków europejskich) do paragrafu 4309 (zakup usług 
pozostałych - wydatki Gminy) kwota 13.000,00 zł., z przeznaczeniem na opracowanie 
dokumentacji projektowej organizowanego na terenie nowo wybudowanego Przedszkola nr 
6 placu zabaw dla dzieci z oddziału żłobkowego, utworzonego w wydzielonych 
pomieszczeniach Przedszkola. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Głosowano: 10 „za”– jednogłośnie - opinia pozytywna. 
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Ad. 7 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. (CUW) 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec.  
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 
Głosowano: 10 „za”– jednogłośnie - opinia pozytywna. 
 
Ad. 8 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Krzysztof Kwieciński – Naczelnik Wydziału 
Techniczno-Inwestycyjnego. 
Po dyskusji radni wyrazili opinię pozytywną o projekcie uchwały. 
Głosowano: 9 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” - opinia pozytywna. 
 
Ad. 9 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2019-2038.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Głosowano: 10 „za”– jednogłośnie - opinia pozytywna. 
 
Ad. 10 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odstąpienia Gminy Sandomierz od realizacji 
programu "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie 
potencjałów endogenicznych".  
Radny Tomasz Malinowski przedstawił negatywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa o przedmiotowym projekcie uchwały. 
Po dyskusji Komisja Budżetu i Finansów wyraziła opinię pozytywną. 
Głosowano: 9 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się” - opinia pozytywna. 
 
Ad. 11 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia nowego współorganizatora 
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, którym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.  
Komisja jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Głosowano: 10 „za”– jednogłośnie - opinia pozytywna. 
 
Ad. 12 
Przewodnicząca obrad zapoznała radnych z pismami skierowanymi do wiadomości Komisji – 
zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. 
 
Ad. 13 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Ad. 14 
Pani Mariola Stępień stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 
komisji. 
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     Mariola Stępień 
                                        Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 

 
 

 
 

Protokół sporządziła:  
R. Tkacz, Inspektor, Wydział Organizacyjny 


